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Kära vänner!
Sommaren är kort ... det mesta regnar bort ... men nu är den
här så tar för dig ... solen skiner idag!
Tomas Ledin har verkligen fångat den här sommaren. Den
kom till slut i alla fall.
Ibland tror jag att vi saknar tålamod. Vi ska ha allting nu
- när vi bestämmer. Men det mesta fungerar inte så. Allting
har sin tid, säger Bibeln.
”Guds löften äro sanna, nu ropa: Hosianna!” Ja, visst är
Guds löften sanna! Tänk om vi kunde vila vid det. Lita på
att det han har sagt, det blir.
Det ﬁnns tillfällen i mitt liv och kanske i ditt också, där vi
upplevt att Gud har talat till oss och vi har börjat hoppas.
Men så har åren gått och vi har glömt eller blivit lite
missmodiga.
”Guds löften äro sanna, nu ropa: Hosianna!” Ibland
behöver vi ta steg i tro mot löftets uppfyllelse. Ungefär som
predikanten på Nordiska studentmötet sa 1977: ”Du kan
sitta på en stol och be om helig Ande och där får du sitta hela
livet och vänta. Men be och ta sedan ett steg i tro och Anden
kommer att vara med dig.” Gud lovar, vi tror och agerar,
han uppfyller.
Lycka till med din vandring med löftenas och de goda
gåvornas Gud!
Robert

RÅDGIVAREN AB
rekommenderar

Byggservice: www.carlssonshem.se
Garage: www.bjorklidens.se
Kyrkor: www.falkvikskyrkan.se
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HORISONT

HORISONT
UPPDRAGET

Vad vill EFS lokala föreningar i syd att distriktet ska
arbeta med?
Vad är de lokala föreningarna beredda att betala för?
Vad är distriktets existensberättigande?
Om du frågar mig så blir svaret att EFS i Sydsverige
som distriktsorganisation vill göra Jesus Kristus känd,
trodd, älskad och efterföljd genom följande att-satser.
Att vi i Skåne och Blekinge årligen går samman och
bedriver ett gemensamt konﬁrmandarbete som bygger på
två viktiga grundstenar. 1. Att visa vem Jesus är. 2. Att
stärka den enskilde konﬁrmandens självkänsla.

Att initiera och starta upp nytt arbete på orter där EFS
idé skulle behövas.
■

Att ge lokala föreningar stöd vad det gäller nysatsningar.

■

■

Att vara ett stöd för våra gårdar.

■

Att vara ett stöd för våra folkhögskolor.

■

Att hålla kontakten med Lunds stift och utveckla samarbetet med Svenska Kyrkan.

■

■

Att ge anställda medarbetare en kollegial gemenskap,
fortbildning och personlig själavård.

Att förvalta och utveckla distriktets resurser/tillgångar.

■

Att ge föreningar möjlighet till att genomlysa och utveckla sitt arbete genom strategiskt utvecklingssamtal för
den lokala styrelsen.

Att vara platsen för gemensamma nätverk/råd typ mission och friskvård för äktenskap.
■

■

Att vara ett stöd och en garant för att Salt kan fungera i
sitt viktiga arbete bland barn och ungdomar, där konﬁrmanduppföljningen är högt prioriterad.
■

Att löneadministrera och vara en kompetens vad det
gäller lönehantering, anställningsavtal, konﬂikthantering,
uppsägningar, försäkringar, arbetsgivaransvar, arbetsmiljö, budget, bokföring, bokslut, lånehantering, fondförvaltning, testamentshantering, bouppteckningar etc.
■

■ Att

i syd.

ge ut en distriktstidning som presenterar EFS arbete

■ Att

vara den sammanhållande länken för EFS lokala arbete i Syd.
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■

Att ha ett övergripande tillsyningsansvar.

När du ger din gåva till EFS i Sydsverige så går den till
ovanstående. När ni som förening ger ert bidrag till de
”distriktsgemensamma kostnaderna”, en term som kanske inte låter så rolig, så går det till ovanstående punkter.
EFS i Sydsverige, det är alla vi EFS:are tillsammans som
bor i Skåne och Blekinge.
Må Gud välsigna sitt verk genom oss och tack för din
gåva.
EFS i Sydsverige Bg 196-7900
Salt i Sydsverige Bg 5275-8786
Allan Svensson, distriktsföreståndare

Midsommarljus 2012

Salt Sydsverige vill att barn och
ungdomar ska få lära känna, komma till
tro på och följa Jesus Kristus
Salt Sydsverige har idag ansvaret för barnoch ungdomsverksamheten inom EFS
distrikt.
Mer information om vad som händer inom
Salt i Skåne och Blekinge hittar du på
www.saltsydsverige.nu

GE EN GÅVA
TILL SALT
BG 5275-8786
En gåva med
evighetsvärde

Med ett nytt ledarteam och massor av både
gamla och nya lägerdeltagare var Midsommarljus äntligen tillbaka. Känslan var densamma som jag kom ihåg från förra lägret, nu två
år sedan; frihet.
Midsommarljus är ett läger som är längre än
många andra, vi ﬁck vara tillsammans under
tio dagar på underbara Heljarödsgården. Aktiviteterna kan vara obligatoriska eller frivilliga. Dagarna fylldes av lekar och fartfyllda
tävlingar, tid till att samtala och tid till att göra
ingenting. Man ﬁck chans att gå på spännande seminarier och möjlighet att få många nya
vänner. Framförallt fanns där tid till att möta
Gud.
Varje kväll samlades lägret och besökare och
Heljarödsgäster i det stora tältet för att ﬁra
gudstjänst. Härlig lovsång och intressanta talare inspirerade både gamla och unga. Efter
mötet fanns Caféet som i form av en Sportsbar bjöd på massor av läckerheter. Jag, tillsam-

mans med några vänner, var caféansvariga
under lägret.
För första gången var jag inte bara deltagare
utan hade en konkret uppgift. Detta var både
krävande och otroligt roligt! Resultatet blev
mycket lyckat och under lägrets alla kvällar
serverade vi allt ifrån pizza och toast till godis
och kakor medan olika underhållning hölls
igång på scenen.
Jag citerar från skribenten från midssomarljus
2010, för det stämmer så bra med vad midsommarljus är:
“Ett läger som uppmuntrar gemenskap både
med människor man känner sedan innan, men
också uppmuntrar till nya bekantskaper, och utomhusvistelser i alla de former. Men det kanske
viktigaste av allt; Midsommarljus uppmuntrar
ett första steg, eller nya steg, i riktning mot en
levande Gud”
Moa Forssman

Happenings 2012
TIPS
8 sept
Kick-Off ledardag i Ängelholm,
Lennart Henricsson inspirerar
5-7 okt
LIFE i Rosengårdskyrkan i Helsingborg.
OBS ny plats.
19-20 okt
Scoutledarforum i Sundsvall
19-20 okt
Lärjungaskolan del 1
1 december
Krik Open innebandyturnering & Kraftdag
i Ängelholm
28 dec-1jan
Livskraft, Sundsgården
11-13 jan
Musikledarforum i Uppsala

Unga som gamla samlades för att tillbe
vår Frälsare

CTF-tävling med fullt pådrag

Barnmöten under tältmötesserien
Under 9 dagar i slutet av juni är det tältmöten på Heljarödsgården. Då får man ju se till
att det ﬁnns något att göra för de som är lite
för unga för de stora mötena. En tapper ledarskara tog sig an att planera varje möte för
att ge barnen roliga upplevelser och framförallt möten med Jesus. Med allt från aktiviteter som pyssel, skattjakt, lekar och dans
till historien om Kanin och Björn till ett möte
med lärjungarna Andreas och Petrus. Barnen ﬁck göra mycket roligt och de ﬁck höra

mycket om Jesus. Ibland var de involverade
och inspirerade och ibland lite mindre inspirerade men det var härliga möten i Guds
närvaro. De ﬁck hjälpa till att be och de ﬁck
vara med och samla in pengar till ett projekt
i Kenya. Barnen ﬁck känna sig behövda! Det
var härliga möten med underbara barn. Vissa
spralligare än andra men ALLA älskade av vår
Far i himlen.

Tänk, vad skoj man kan ha tillsammans!

Några av barnledarna planerar inför kvällens barnmöte

Jonatan Janerheim, Johanna Eriksson

1-3 feb
Jesus till barnen, ekumenisk nationell barnledarkonferens i Jönköping
Håll dig uppdaterad i kalendern på hemsidan: www.saltsydsverige.nu
NYTT för i vår
Nu kan man anmäla sig till läger eller andra arrangemang på hemsidan i kalendern. Leta rätt på arrangemanget så ﬁnns
där ett formulär.
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Gud ger god eftersmak
Under vecka 30 hände något helt nytt i
Helsingborg. Det som först var planen
Tejp Syd blev en lärjungaskola med temat
Guds hjärta på Bruksgatan istället för på
Sundsgården. Under ﬂera dagar samlades
lärjungar från olika delar av Sverige till
bön, lovsång, undervisning och praktik.
Veckan inleddes med Kraftstation, ledardagen, som anordnades av Salt riks, ELU
Syd och Ungdomsoas. Isaac Liu (vars far
är ”den himmelske mannen”) och Gordon
Hixon (från England) undervisade många
uppmuntrande och utmanande ord.
Ibland är det lätt att glömma att vi är en del
av Guds kropp och för att en kropp skall
fungera behöver den pulserande hjärtslag.
Ett liv utan Guds hjärtslag och livsimpuls blir
aldrig mer än just torrt.
Gud har under denna veckan på djupet av
mig, och jag tror många andra, grundligen
slagit in sin livspuls. Han har verkligen gått
djupt, gett nytt liv till visioner och drömmar. Han har även befriat och uppmuntrat i
många svåra sår och besvikelser.
Känslan av att Gud gör någonting nytt har
verkligen genomsyrat hela veckan, vilket jag
tror vi alla har upplevt, det har varit som ett
stort levande hem där Gud på sitt sätt fått
leda allt.
Möjligheten att få umgås med öppna och
längtande människor som delar en passion och en glädje i Jesus, och att få höra

och möta människor som verkligen har levt
och lever nära Jesus är härligt inspirerande.
Veckan har varit en blandning av tuffa utmaningar till efterföljd och Guds mjuka helande
och uppmuntran i vår vandring.
Kaleb Ström, Student i Halmstad
Efter Kraftstation 2012 är jag fylld av förväntan inför vad Gud har för Sverige och resten
av Europa. Det är också med en viss bävan
jag tänker på det. Kraftstation 2012 andades
ett sorts allvar, men inte med en modlös eftersmak utan ett utgjutet hopp och förväntan inför framtiden.
I Helsingborg träffades människor från olika
håll och sammanhang med en gemensam
längtan: Guds rike. Bara det ger hopp. Mitt intryck av dagen var att det som ﬁck hända där
mellan människor och människor och människor och Gud har en större dignitet än vad
vi ännu kan förstå.
När jag lämnade kyrkan sent på måndagskvällen var det med tacksamhet till Gud för
hans hjärta för Sverige och för att han på ﬂera olika sätt hade delat med sig av det med
oss under dagen.
Det var också med en ny beslutsamhet i mitt
eget hjärta att följa Jesus oavsett var det leder mig eller vilket pris det har. Kraftstation
2012 efterlämnade en visshet om att Gud
gör något nytt i Sverige.
Jessica Svahn

EN SPÄNNANDE HÖST
Det ﬁnns mycket att vara tacksam över. En
av mina tacksamhetsämnen är att jag fått ha
EFS och Salt Sydsverige som min arbetsplats
i fyra år. Jag har fått växa som person, som
lärjunge, som ledare och som Guds älskade
barn och jag har fått ägna min arbetstid åt
något jag älskar. Nämligen barn, ungdomar,
organisation, planering och Jesus!
Men varför lämna stafettpinnen vidare då
livet är som på topp? Svaret är att jag äntligen har en längtan efter att studera, vilket
jag väntat på nu i 8 år! Ni kommer alltså
att hitta mig i Lund i höst där jag kommer
läsa PA (Personal och arbetsliv). Jag ser fram
emot att lära mig massor och träffa många
ﬁna människor som Gud älskar.
Men helt släpper jag inte det jag nu haft
nära mitt hjärta så länge. Jag kommer att extrajobba några procent som Skattenkonsulent för Salt riks, vilket innebär att jag kommer att åka runt och inspirera och utbilda
söndagsskoleledare! Det ska bli spännande
att få responsen på det nya söndagsskolematerialet (Skatten) och jag är så peppad
att få se många nya komma i funktion som
barnledare. Kanske du är en av dem? Med
Skatten är det lätt att komma in som ny.
Vad är du tacksam över? Jag tror det är viktigt att vi påminner oss om det då vi nu går
in i en ny termin med massvis av möjligheter men även en hel del tuffa utmaningar!
Simon Knutsson vikarierar för mig då jag
är tjänstledig och nu vill jag slutligen uppmuntra er ALLA att vara ett stöd för Simon
genom att uppmuntra och be för honom
precis som ni
gjort för mig. Tack
alla ﬁna ungdomar, barn, styrelser, anställda och
ideella för att ni
förgyllt dessa fyra
år för mig!
Mvh. Sara Starfelt

Sagt om lŠjungaskolan...
������������������������������
- Jag ville ta steget frŒn att vara ÓbaraÓ
kristen till att bli Jesus lŠrjunge och
fšrsška strŠva efter att ge allt till Honom.
- Jag vill utmana mig sjŠlv och min tro.
LŠrjungaskolan Šr lite som vitamintabletten
bredvid maten. Vitaminen vi ibland inte
fšrstŒr vad den kommer ge oss men som
vi alla behšver!
- Fšr att utvecklas och fšr att det kŠnns
som att Gud vill att jag ska vara hŠr.
�
����������������������������������������
���������������
- Det Šr bra undervisning, hŠrliga ledare
och det ger en ŒterhŠmtning.
- GŒ lŠrjungaskolan! Det Šr bŠttre att Œngra
sig efter Šn att Œngra att man aldrig gick
den. Man har faktiskt mer tid Šn man tror Ð
och lŠrjungaskolan ger tid, dŒ det blir roligare att gšra det dŠr vanliga sen!
- LŠrjungaskolan Šr en positiv utmaning i relationen med Gud. Och dessutom
riktigt kul! ���������������
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Blåsarlägret 2012

VITTNESBÖRD
Gud ﬁnns i vår vardag

Gud vill göra saker i vår vardag, vardagen som
vi lever i den här världen och det här samhället. Han vill bryta igenom våra skyddsnät till
det som är främmande och föraktat av våra
mänskliga ögon. För han älskar ju alla människor, han har skapat oss alla.
Så hur kommer det sig att en del kristna,
både nu och förr, haft tendenser att se ner
på andra människor, människor som kanske
inte tror eller bara inte tror tillräckligt mycket,
människor som syndar genom begär och
missbruk, människor som tänker ”fel” och
älskar ”fel”. Jag vill inte uppmana dig att vara
perfekt och felfri i fortsättningen. Jag vill bara
uppmuntra dig att med hela din lilla kraft,
tillsammans med Guds oändligt stora kraft,
försöka att verkligen älska människor. Det är
ju kärlekens budskap, det lovprisade evangeliet, som är meningen med våra liv.
Det ﬁnns otroligt mycket du och jag kan
göra för att visa den kärleken vi har fått ta del
av för andra människor, så varför gör vi det
så sällan? Jag har frågat mig själv och Gud
denna fråga och svaret som jag fått om och
om igen är att vi ska peka på kärleken genom
sättet vi lever våra liv på. Jag är säker på att
du har hört det här förut, det hade jag gjort.
Men det spelade liksom ingen roll att jag visste svaret, för jag förstod inte vad det innebar.
Inte förrrän Gud visade mig, i mitt liv, hur han
leder mig när jag inte ens vet om det eller
tänker på det.
Ett exempel är att jag följer med mina okristna vänner på deras fester ibland; har roligt,
ber tyst, hjälper till när det behövs och pratar
med folk. Frågorna är ofta rakt på sak: ”Varför dricker inte du?” ”Är du jättejättekristen
eller?” ”Hur kan du motstå att dricka/röka?”
”Hur kan du ha roligt utan att dricka?”. Vips,
bara genom att jag är där och Jesus genom
mig så har nya frågor väckts hos unga människor, som kanske förut endast sett kyrkan
som en kall vit byggnad för pensionärer och
bröllop. Gud sår små frön. Och mina okristna
vänner kommer till kyrkan, kollar läget, för eftersom du och jag som är unga kristna hänger i kyrkan så blir det inte längre lika avlägset
för våra vänner.
Jag är bara en människa, men en människa
som har Gud i sig och som lever för Gud kan
göra mycket. Vi förminskar ibland Guds kraft
och säger att han kan bara göra det och det,
när vi egentligen ser all hans kraft i hela skapelsen och borde förstå att hans kraft är stor.
Så mycket större än vi förstår.
Sarah Klöfverskjöld

Vi är tre musikintresserade Sölvesborgare
som har varit på Blåsarlägret i Glimåkra 2012.
Vi har varit här på Blåsarlägret ganska många
år nu, och det är alltid lika kul.
På förmiddagen har vi bibelstund, där vi
bland annat läser och diskuterar bibeln tillsammans. Förmiddagen fortsätter sedan
med ett orkesterpass, man kan välja mellan
två orkestrar, B-orkestern, för de som är nybörjare på sitt instrument, och A-orkestern,
för de som spelat lite längre. Resten av dagen
består av bland annat fritid, där man kan välja att idrotta, bada eller bara att ta det lugnt.
Senare på eftermiddagen är det dags för
workshops. Man kan välja mellan improvisation, media, ”prova på band” eller gospel. Vi
tre har valt att sjunga gospel. Där ﬁck vi lära

oss att sjunga i kör med hjälp av vår körledare
Anna Weister Andersson. Vi lärde oss nya låtar
och att kunna sjunga i stämmor. Men framförallt hade vi väldigt roligt.
Senare på kvällen ﬁxar ledarna en rolig ”nightshow” för oss lägerdeltagare. Vi ﬁck både umgås med varandra och även få se när ledarna
skämde ut sig. På kvällarna fanns det även
möjlighet för en mysig andakt och ett roligt
musikcafé.
Lägret börjar på måndagen och varar tills lördagen, då vi har en stor konsert för vänner och
familj. Lägret är alltid lika roligt och vi rekommenderar ALLA att åka dit!
Kram Clara Åsman, Lisa Nyborg och
André Olofsson

Ännu ett år på Höllviksstrand
Ännu ett år och ännu ett läger. För de av oss
som varit med ett tag känns det nog både
nytt och gammalt på samma gång. Gården
ser ut som den brukar och kottarna är fortfarande lika omöjliga att gå på hur mycket
man än vill och försöker. De gamla stugorna
står där de stått så länge jag kan minnas och
regnet hotar ständigt med sin närvaro, men
lyckas inte komma i år heller.
En gård blir mer än bara en gård och bara en
fastighet med ett försäljningsvärde när man
har så mycket historia där, jag minns skratten
och ibland gråten, jag minns samtalen med
den gamla kocken om mina frågor om Jesus
och Gud. Bibeltimmarna som man ibland älskade och ibland älskade mindre....

Som sagt mycket gammalt men också mycket nytt, jag blir ständigt förvånad hur mycket
någon kan växa på ett år och hur likt och olikt
ett syskon kan vara till ett annat. Nytt att jag
ständigt förvånas över att föräldrar låter mig
och de andra ledarna få förvalta deras barn i
fem dagar. Jag och Tobias pratar ofta om att
vi nog har roligare än barnen (som även de
av skratten att döma verkar få en stor portion av skoj). Var annars får vuxna män klä sig
som pyramider, slavar och slav-motiverare
eller utomjordingar?
Att få leka med barn och berätta om Jesus
för dem, med en stor dos humor blandad
med allvar är för mig alltid en av årets höjdpunkter.
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Det var mycket prat inför årets läger om det
låga antalet deltagare och jag funderade nog
mer än en gång på hur det skulle gå. Årets
läger var ett av de minsta till antalet på länge
men samtidigt upplevde jag och de andra
ledarna som jag pratade med att det var ett
av de trevligaste. Visst är det roligt med stora
barnläger men samtidigt hinner man inte
sitta ner och prata med ungarna. Årets läger
blev mysigt istället för stort.
Det som jag tror är viktigast för barnen på
våra läger är inte främst bibelundervisning
eller lekar, utan mötet med ledare, med andra barn och med Gud.
Jag tror att våra lägers främsta uppgift är att
förmedla att barnen är älskade av ledarna
och av Gud och detta görs bäst just i det
enskilda mötet. Predikningar glömmer man
snabbt men ett möte kan ha betydelse för en
hel livstid.
Så litenheten är nog inget vi ska frukta,
mästaren själv hade vuxenläger på tolv personer.
Avslutningsvis skulle jag bara vilja tacka alla
som gör barnlägren på EFS-Höllviksstrand
möjliga. För mig
var dom hela
min
barndom
mitt enda kristna
andningshål
i
en andlig öken
och för många
av barnen är det
likadant.
Våra
barnläger kanske
inte känns livsförändrande eller världsviktiga, men det är de. De var det för mig och de
kommer vara det för andra också hur stora
eller små de nu råkar bli.
Karl-Johan Emgård, lägerledare och kock på
EFS-Höllvikstrand 2012
Per Andersson, fotograf

REPORTAGE

Etiopien i våra hjärtan!
Under februari månad reser en grupp om sexton personer på en ”Missionsresa” till Etiopien.
Resan har föregåtts av ett par seminarier på Glimåkra Folkhögskola med Staffan Grenstedt
från Johannelunds Teologiska Högskola.
Paul Persson, präst i Göteborg och tidigare missionär, är
en mycket sakkunnig reseledare för oss.
Resan startar från Landvetter, Göteborg, eller för några
från Kastrup, Köpenhamn. Vi landar i Addis Abeba sent
på natten och bor sedan de ﬂesta nätterna på gamla EFS
Missionens Gästhus på Entotto. Detta gästhus har sedan
några år överlämnats till Mekane Yesus-kyrkan.
De första dagarna beser vi delar av Addis Abeba, en sexmiljonerstad med slumkvarter blandande med nytt och
modernt, fattigt och rikt. Folk- och djurlivet i staden är
för många av oss omtumlande.

Studiebesöket på prästseminariet, gott ﬁka och informativ förläsning hos Karin och Agne Nordlander ger dagen ännu en intressant behållning.
Höjdpunkten under resan är nog besöket i Kotobe- församlingen i utkanten av Addis Abeba. Paul Persson predikar på amarinja. Kyrkans präst Soboka berättar om arbetet i församlingen som startade med bönesamlingar 1984
och nu har 7000 medlemmar.

Efter ett besök i huvudkyrkans söndagsgudstjänst packar vi bussen och åker västerut. Vi passar på att besöka
kyrkogården där bl.a. Anna-Greta Stjärne och Gudina
Tomsa ligger begravda. Efter övernattning i staden Ambo
fortsätter färden långsamt vägen mot staden Backo genom
stepplandskap, berg och djupa dalar, på en mycket torr
och slingrande väg. Vårt mål är Nakamte, men vi tvingas
stanna i Backo pga. den dåliga vägen. Där blir vi varmt
välkomnade i Amelorcs och Ambisas hem med god lunch.
Därefter besöker vi synodens kontor intill Pauls gamla
hem, kyrkan, blindskolan med väveri och kliniken. Tyvärr
har lantbruksskolan lagts ner och drivs nu i annan regi.
På vägen tillbaka besöker vi ännu en synod. I Ijaji möts
vi av generalsekreteraren, presidenten och en pastor som
berättar om arbetet. Bl.a. har de 187 församlingar, 70 predikoplatser i 15 kommuner med 238.310 medlemmar.
Präster och evangelister får gå eller i bästa fall åka buss till
predikoplatserna då de saknar bilar. Mekane Yesus betyder
platsen där Jesus bor och målet är att många ﬂer ska få
uppleva det.

Vi lärde oss att tycka om folket och medlemmarna i församlingarna. En kyrka som växer, men som behöver vårt
stöd i bön och insatser. Alla församlingsledare påpekade
betydelsen av bön som grund för den stora väckelsen i
Mekane Yesus -kyrkan.
Vi får vara med om att se Herrens verk i växande kyrka
– vilken mission. Men det var ju också en ”missionsresa”
som sporrat oss vidare.

Efter morgonbönen på Mekane Yesus-kyrkans huvudkontor får vi möta och lyssna till ledarna för de fem arbetsområdena: program för relationer mellan kristna och
muslimer, för mission och teologi, för socialt bistånd- och
utveckling, för diakoni och landsbygdsutveckling, för familjer om bl. a. äktenskap och roller i familjen enligt Bibelns principer.
Det är världens näst största lutherska kyrka med nära 6
miljoner medlemmar.

Ingemo o Carl-Axel Ohlin, Hörby
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Sommarkonferens med ”Barnens
konferens” på Höllviksstrand

Korvgrillning

Årets sommarkonferens på Höllviksstrand hade temat
För en tid som denna. Ett färre antal anmälda deltagare än
föregående år gjorde att konferensen kortades ner med
ett par dagar. Dock fanns det möjlighet att delta i aftonbönen på onsdagkvällen, med temat Kallad av mästaren,
att vara hans, med Erika Eliason och David Ivarson och
på torsdagen Kallad av Mästaren, att leda med Jan Sköld
och Mikael Artursson.
På fredagseftermiddagen inleddes så konferensen med
att ”världens bästa bibliotekarie” ﬁck besök av ”knutten”
Mona, vilket uppskattades av alla, inte bara av barnen.
Nehemjas bok sattes under lupp tillsammans med Bengt
Castor.

Lördagen fortsatte med planerade seminarier. Ett givande seminarium med Maja Ögren, hade som rubrik Min
älskade unge - om hennes kamp med sin son och hans
missbruk. Bengt Castor ledde seminariet Bibelgrubbel
och Jan Sköld seminariet om Det profetiska.
De oﬀentliga gudstjänsterna inleddes varje kväll med
Barnens minut. Kvällsgudstjänsten på fredagen med nattvardsﬁrande hade temat Kallad av Mästaren att vaka och
bedja med predikan av David Ivarson. På lördagskvällen
Kallad av mästaren att lämna och följa med Mikael Artursson.
Avslutningsgudstjänsten hade temat Kallad av mästaren att komma hem med Bengt Castor.
Trots en något förkortad konferens, en välsignad och
givande konferens.
Text och bild: Per Andersson, Staﬀanstorp

”Mona”

Bengts väl använda Bibel
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Siretorps Missionshus i förvandling
Som ordförande i Siretorps EFS har jag under lång tid
brottats med frågan: Vad ska vi göra med missionshusets
yttre? -Norrväggen är nästan svart av nedfall från tallskogen, södergaveln avﬂagnad av solens inverkan. Ytterdörren behöver rengöras och få ny färg och fönstren kittas
och målas. Ja, det kändes mycket jobbigt och nästan förtvivlat!

Den 24 mars hade missionsföreningen sitt årsmöte, det
mest konstruktiva jag upplevt. En av de många duktiga
yngre medlemmarna föreslog att: ”Vi hjälps åt! Så ﬁxar vi
Siretorps Missionshus! Det är roligt när man jobbar tillsammans”.
Men problemet var: Hur ska vi komma upp på de höga
gavlarna? En av våra medlemmar har ett barnbarn som
är ställningsbyggare. Den ”gossen” byggde välvilligt ställningarna på en dag. Till sin hjälp hade han fru och två
små pojkar, 3 och 5 år gamla!

pades, tvättades, och ingen kunde ta fel på glädjen. Vi var
nio stycken där.

Det hade regnat mycket den veckan. Jag bad om uppehåll, men vi ﬁck en solskensdag!
Ut kom stolar och förmiddagskaﬀet blev ett glatt avbrott med kaﬀebullar och sockerkaka. Till lunch eldades
grillen igång och förbipasserande kände doften av korv
och hamburgare. Vi kände oss som barn på skolutﬂykt.
Godispåsen på stenstopen fattades inte heller!
Till eftermiddagsﬁkat bjöd vi in två sölvesborgare (föreningsmedlemmar) som just kom förbi med bilen.
Tiden bara försvann, och när de ﬂesta var trötta och
arbetsdagen borde vara slut, klev ”pojkarna” upp på det
mossbelupna taket för att skrapa och spola. När klockan
var runt 20.00 klev de ner och kunde tillsammans med
goda medhjälpare beskåda en ren och vacker takyta mot
vägen.
Arbetet
fortskrider
och färgen är vald. Det
kommer att bli det soliga, gulliga huset i Siretorp. Ställningarna får vi
ha kvar och vi försöker i
tro ”hålla dom”!
Sv. ps. 228

Dagen blev lördagen den 14 april. Jag var där på bestämd tid. Men oj, där var redan arbetet i full gång! Några
hade varit där sedan tidig morgon! Vattenslangar kopplade, hinkar och trasor, skrapor, borstar, stegar och hett
vatten från grytor på spisen. Det ångade, spolades, skra-
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Annie Nilsson,
Sölvesborg
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Lägermormor/ lägermorfar,
vad innebär det?
Vi ﬁck under årets sommarläger på Höllviksstrand förmånen att umgås med lägerdeltagare, ungdomar i ledarskola och många ansvarskännande ledare.
De sistnämnda gjorde att vi kunde få njuta lägerliv utan
förberedelser eller ansvar för program. Vi ﬁck vara med
som lägermormor/lägermorfar för att vara ”extra ögon,
öron, händer och hjärtan”.
Det var en helt ny roll för oss och det gav många tillfällen till reﬂektioner.
Vi funderade över vad som gör lägerlivet så lockande
att de här ungdomarna fortsätter att åka på läger år efter
år, går på ledarskola när man är 14-16 år för att sedan ta
ansvar som ledare.
•
•
•
•
•
•

Är det för att de känner ledarna?
Att lägret är på samma plats så hemkänslan inﬁnner sig direkt?
Att de känner många av deltagarna, som återkommer år från år?
Att bibelstundernas upplägg gör dessa så intressanta och givande?
Att de får vara med om roliga lekar, hinderbana,
lägerkväll, deltagarnas afton, fest, bad i havet och
mysig lägerkväll vid stranden?
Har de en längtan att lära känna Jesus?

Vi tror att många skulle svara ja på samtliga frågor. Under lägret blev vi mer och mer övertygade om att Jesus
vill läger med igenkännandets glädje, gemenskap och sin
egen närvaro i både lek och andakt.
EFS med ungdomsorganisationen SALT har ett gemensamt ansvar att ge budskapet om Jesus vidare till nya generationer! Där har lägren en suverän möjlighet som vi
inte får försumma.
På årets ledarskola fanns det ﬂera som konﬁrmerats på
Åsljunga och några som skulle på konﬁrmationsläger där
nu i sommar. Det blev en stark påminnelse om att konﬁrmandarbetet i vårt distrikt är ett oerhört viktigt arbete
som måste få fortsätta!
Det var också en stor glädje att möta föräldrarna till
många av lägerdeltagarna och minnas hur det var när de
själva var på Höllviksstrandsläger.
Låt oss be för lägerverksamheten så att den får bli till
fortsatt stor välsignelse för det uppväxande släktet!
Text och bild: Kerstin och Per Andersson, Staﬀanstorp
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Liten ”omstart” i EFS-kyrkan på Råå
EFS-kyrkan på Råå har en lång historia. På 1800-talet
drog väckelse fram och det missionshus som hade byggts
blev för litet och byggdes till. Snart var även det större
huset för litet och det revs. Istället byggdes den kyrka som
ﬁnns på Råå idag. För några år sedan ﬁrade vi husets 100årsjubileum.
Mycket har förstås hänt under den här tiden, människor har kommit och gått, fötts och dött osv.
Idag är vi en åldrande och krympande skara med lite
drygt 50 medlemmar. På gudstjänsterna är vi mellan 25
och 35 deltagare.
Vi har ändå en bra verksamhet, tycker vi och vi försöker
nå ut på olika sätt. Det är förstås inte lätt med många
äldre medlemmar och ett litet tätt samhälle där rollerna
lätt permanentas.

Vi har insett och förstått (i teorin åtminstone) att om
några år har vi varken ekonomi eller medlemmar att bedriva verksamhet med.
Under våren kallade vi på vår distriktsföreståndare Allan
Svensson och hans följeslagare Per Anders Svedberg. De
hjälpte oss att analysera vår situation. Därefter har vi talat
vidare i styrelse och föreningsmöte - församlingsmöte.
Allt detta har resulterat i ett sjupunktsprogram som vi
vill genomföra under tid som ligger framför. En del punkter är redan på gång och andra väntar på sin start.
De sju punkterna är:
1. Strategi för offensivt arbete bland äldre
• Bl.a. stöd till Sy- och litteraturgruppen. Vi har en växande syförening och pastor ska stödja och inspirera till
ökat engagemang, tro på Jesus och medlemsskap
2. Upptäck kristen tro
• Kortkurs, 4 träﬀar i kristen tro. Vi överger Alphakonceptet för en mer lätthanterlig kurs om fyra kvällar, något
som pastor har genomfört tidigare med framgång.
3. Församlingskören blir ”projektkör”
• Kören får ny körledare och istället för övning varje
vecka blir det en projektkör med korta processer från öv-
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ning till framträdande.
Vi hoppas att ﬂer ska
vilja vara med, ett projekt i taget.
4. Nyanställning
• Vi söker en person
som vi kan anställa i en
projekttjänst på 25%
innefattande kontakt med skola och ett ”afterschool-arbete”. Gärna ett par unga familjer också, som kan se en
missionsuppgift i att engagera sig på Råå.
5. Närradio strategi
• I samband med att hela närradion i Helsingborg har
lagt om schemat, har EFS-kyrkan på Råå förhandlat till
sig en kvällstid, torsdagar 21.00 - 22.00. Där har vi redan
startat ett förbönsprogram. Människor ska kunna skriva
eller ringa in och be om förbön och vi ber för dem i programmet - varvat med undervisning om bön och musik.
Vårt gamla programkoncept, Radio EFS ligger kvar på
lördagsmorgnar kl. 08.00.
bon@efskyrkanraa.se
6. Sundsgården
• Medlemmarna har saknat den kontakt som man hade
med Sundsgården förr. Vi har insett att vi och skolan kan
vara till glädje för varandra. Kontakt har därför tagits med
rektor Martin Nihlgård för ha en kontakt. Det ﬁnns ännu
ingen agenda för ett samarbete men tanken ﬁnns och får
mogna och hitta tillfälle.
7. Film
• Inspirerade av ﬁlmen Bo och tro i Trelleborg vill vi
inom kort spela in en ﬁlm på ca 3 minuter det blir presentation av bygden, kyrkan, verksamheten och en inbjudan
till punkt 2, Upptäck kristen tro
Dessa sju punkter har mejslats fram och ﬂera är redan
på gång och sjösatta. Radioprogrammet spelas för närvarande in någon dag i förväg men på sikt vill vi sända
direkt med möjlighet att ringa in i programmet i realtid.
Detta är något vi hoppas på och ber om.
Hjälp oss på Råå att be för detta. Vi inser att det är en
omfattande strategi men att den är nödvändig. Vi har inte
tio år på oss att vända en nedåtgående trend, det måste gå
på ungefär halva tiden eller kortare tid. Vi ber och arbetar.
Du kan be för oss.
Vill ni också ha hjälp i er förening så kontakta Allan.
Han kommer gärna.
Text och bild: Robert Södertun, pastor i EFS-kyrkan på Råå

DISTRIKTET RUNT

EFS i Sydsverige, anställda
1. Hur länge har du arbetat på din nuvarande tjänst?
2. A) Beskriv en arbetsuppgift som du utför med särskild glädje.
B)Varför trivs du med den uppgiften?
3. Finns det något i din roll som EFS-anställd eller i de uppgifter du
står i som du skulle vilja att distriktets EFS-are ber för?
Helene Nilsson, verksamhetschef EFS-gården Åsljunga
1. Snart 2 år.
2. Ta emot gäster som bokat sig för t.ex. en bibel- o gemenskapsvecka. Inkvarterar
dem på sina resp. rum, serverar kaffe med dopp, hälsar dem varmt välkomna och gör
en presentation av program och deltagare Alla är så glada och förväntansfulla, ﬂera
av dem möter vänner som de ser endast en eller två gånger om året. De bär på en
längtan att få uppleva någonting, delar gärna livsupplevelser och erfarenheter.
3. Att barnen och ungdomarna skall få uppleva samma Gudstro (en tro som bär) som
den äldre generationen har. Att de skall växa fram en ansvarskänsla för Guds verk och
hans rikes framgång. Att våra mötesplatser kan få vara en grogrund för detta.
Stina Backlund. Malmö
1. Jag har arbetat 9 år drygt med Öppen Kyrka i Betania Malmö.
2. Jag trivs när jag får vara med om ett äkta möte med en människa, oavsett vad
samtalet handlar om. Jag har fått ta emot ﬂer och ﬂer människor i själavårdssamtal
på senare tid. Det känns rikt att få vara med och förmedla Guds inre helande, att få
se människor växa och komma ur negativa mönster.
3. Be gärna om vishet och klarsyn för oss som möter gästerna som kommer in i
gemenskapen på Öppen Kyrka. Be också om beskydd och kraft för alla som börjat
vandringen mot ett drogfritt liv. Frestelserna är så stora!

Christoffer Kullenberg, Ängelholm
1. Jag närmar mig 2 år nu, anställdes som ungdomsledare i EFS Ängelholm i augusti 2010.
2. Jag älskar att få vara på vår ungdomsgrupp UG varje fredagkväll och få ha galet
kul med ungdomarna samtidigt som man får möjlighet att se och kanske också
vara en del av deras utveckling som personer och i deras tro. En annan uppgift
jag älskar är att vara på konﬁrmandläger! Det är så enormt roligt att få se vad som
händer i ungdomarnas liv under de veckorna!
3. Att vi får se många ﬂer ungdomar komma till tro, i en mycket större skala.

Magnus Lennartsson, Ängelholm
1. Jag har haft min tjänst i Ängelholm sedan 1999.
2.Jag tycker om att möta människor. Och det är en sådan glädje att få möta så
många utifrån kyrkan. Sen tycker jag det är ett stort förtroende att få predika Guds
ord. När man hör och förstår att Guds ord verkar i människors liv blir jag väldigt glad.
3. Vi som kyrka vill nå ﬂer människor med evangelium, så be gärna för de nyetableringar som vi vill arbeta för utifrån Ängelholm.

Ola Johansson, Lerberget
1. I drygt tre år.
2. Att förbereda och ﬁra en vanlig gudstjänst i Lerbergets kyrka. Vi har ett kreativt gäng
som jobbar med gudstjänsten och därför är det inspirerande att vara i den processen
med kollegor och frivilliga tycker jag. Jag upplever det som att många har söndagens
mässa i Lerberget som en naturlig mötesplats, både med Gud och varandra, och det
gillar jag.
3. Det pågår alltid förändringar, både i min egen situation i min tjänst och på många
andra plan i församlingen. Be att Gud är med i allt detta och hjälper mig och andra att
hitta hans väg framöver.
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Nätet på andra sidan webben
Predikningar

Två saker som vi ofta betonar inom EFS är predikans
viktiga roll i gudstjänsten och att trons viktigaste plats
är i vardagen. Predikas väl görs det i många av våra
missionshus och kyrkor varje vecka, och många är vi
som har uttryckt eller tänkt att det här borde ﬂer få
höra. I en tid då mängden människor framför datorskärmarna vida överstiger mängden i våra kyrkbänkar är förstås Internet en kanal att nå ut bredare med.
Flera EFS-sammanhang, inte minst i vårt distrikt, har
tagit det här på allvar och sprider god förkunnelse till
vemhelst som vill knappa in rätt adress i sin webbläsare. Den största satsningen är nog den man har gjort
i EFS-kyrkan i Ängelholm, som videoﬁlmar sina predikanter och lovsångsteam och skapar speciﬁka webbgudstjänster med specialanpassad programledning.
Dessa kan man se på annonserade tider, men när som
helst kan man se själva predikningarna.
Flera andra missionsföreningar, kyrkor och andra
sammanhang publicerar ljudupptagningar från sina
gudstjänster. Där ﬁnns mycket att hämta av god förkunnelse. En del passar utmärkt att sprida till vänner
och bekanta som känner sig tveksamma till att ta
steget över kyrktröskeln. Annat gör sig utmärkt som
fördjupning i vardagen för den som redan har en församlingsgemenskap. En predikan i mobiltelefonen
kan vara gott sällskap på promenaden, i bilen eller
under vardagssysslorna där hemma.
Jag har samlat några länkar till föreningar och andra som i varierande utsträckning erbjuder predikoinspelningar. Jag börjar i vårt eget distrikt, men tar
också med några andra:

www.efskyrkanraa.se
På startsidans vänstermeny kan man läsa ﬂera års predikningar under Predikan och sedan ca ett år tillbaka kan man lyssna på
predikan under Predikan MP3

efs-kyrkan.tv

www.sorbykyrkan.nu
Sörbykyrkan i Västerås har
inte helt aktuella predikningar på sin webbplats, men
deras arkiv nås via länken “Lyssna” i toppmenyn.

Videor från EFS-kyrkan i Ängelholm.

www.efs-kyrkan.info
Klicka på “Gudstjänster” i
toppmenyn så når du ett äldre arkiv av ljudupptagningar från EFS-kyrkan i Ängelholm.
efskapellet.se
Här lägger EFS-kapellet i Lund ut
sina predikningar. Klicka på “Lyssna” i toppmenyn.
www.efskyrkan.net
EFS i Jämjö har ett nystartat
predikoarkiv med några predikningar. Klicka på “Lyssna på inspelningar i kyrkan” i vänstermenyn.
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www.efs.nu/roke
Predikningarna i missionshuset i Röke spelas sedan en tid för det mesta in. Klicka
på “Predikningar” i menyn i vänsterkant.
www.salt.efs.nu
På Salt riks webbplats ﬁnns
predikningar från konferenser och läger. Klicka på
“Undervisning” i högermarginalen.
www.efsiuppsala.se/mikaels
Mikaelskyrkan i
Uppsala är en av EFS senaste etableringar. Deras predikoarkiv ﬁnns under länken “Predikningar”.
www.efskyrkan.com
Hos EFS-kyrkan i Alingsås
hittar du ljudﬁler under “Senaste predikan” i vänstermenyn. Och det är alls inte bara den senaste predikan
som nås den vägen utan ett digert arkiv.
www.betlehemskyrkan.com
För att nå Betlehemskyrkans inspelningar klickar du på “Gudstjänster” i toppmenyn och sedan på länken längst ner på
sidan: “Lyssna på predikningar ...”
www.efsostersund.se
EFS-kyrkan i Östersund
har ett arkiv som sträcker sig ﬂera år bakåt. För att nå
dit, klicka på “Se Och Lyssna” i toppmenyn, undermeny “Lyssna På Predikan”.

www.rom1017.se
Rom 10:17 är en fristående
webbplats med mål att “sprida god bibelundervisning”. Via ett klick på “talare” i toppmenyn når man en
stor mängd predikningar av bl. a. Stefan Gustavsson,
Agne Nordlander och Tomas Sjödin.
David Castor, Röke
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Jazzfestival i Höllviken

Sommarfest på Stenbräcka
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TRONS UTTRYCK

Bön

LÄGG FRAM ALLT INFÖR GUD!

Jag skickade ut några frågor om bön till
olika personer. Dessvärre ﬁck jag bara ett
svar, från min vän och Open Doors-kollega
Ole Lilleheim från Norge. Men han skickade också med en artikel, en andakt om bön,
som här publiceras som ett Trons Uttryck.
Robert Södertun, red.
”Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i
Anden.” Ef 6:18
Bön är nämnt i samband med en kristen soldats garderob,
men inte som ett vapen eller en rustning. Grunden till detta
är att bön är nyckeln till seger i vår andliga krigföring. Därför
är bön en av de viktigaste sakerna vi kan ta oss för i kampen
mot vår ﬁende.
Davids kamp mot Goliat vanns inte då stenen ﬂög ur
slungan. Men den vanns genom Davids nära gemenskap
med den levande Guden. Sättet vi vandrar med Gud på
avgör om vår kamp för till seger eller nederlag. Bön är att

tala med Gud och låta honom tala med dig. Bön är att ta
ställning mot mörkrets makter i Jesu namn, och så påverkas
händelser och situationer.
Bön är att hävda/proklamera Guds seger innan vi går in i
kamp. Men bön är mer än att knäböja inför Gud. Bön är lika

mycket en hållning – karaktär – som det är en handling. Bön
öppnar ditt hjärta för Guds ledning. Bön förändrar inte Gud
men bön förändrar den som ber.
Då min hustru ﬁck beskedet att hon hade cancer och att
hon hade någon månad kvar att leva, var det så svårt att jag
började gråta. Men mitt i gråten stannade jag bilen och sa
till Berit: ”Oavsett vad som sker, är det inte något som ska
komma mellan oss och Gud.” Någon kanske skulle säga: Var
detta bön? Jag upplever det som en beskrivning av vårt förhållande till Gud; ”Gud, oavsett vad som sker vill vi hålla fast
vid dig.” Det visade vår önskan om att hålla oss nära Gud
och han hörde vår bön. Han släppte oss aldrig och Satans
angrepp för att skapa bitterhet ﬁck aldrig slå rot. Det är först
efteråt som jag har upptäckt att detta var en bön som Gud
besvarade.
Därför kan vi med frimodighet förkunna Joh. 15:7: ” Om
ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill,
och ni skall få det.”

Jag har hört människor säga att vi inte kan förkunna detta
ordet som det står; Tänk på vad kristna kommer att be om;
ﬁna hus, nya bilar, ett gott liv etc.
Men då glömmer de det som står i början av versen: OM
NI FÖRBLIR I MIG OCH MINA ORD FÖRBLIR I ER,
så be om vad ni vill, och ni ska få det. När vi förblir i Jesus
och i hans Ord, då sker en förvandling av oss som människor. Vi börjar tänka som Jesus, agera som Jesus, se som Jesus
och be som Jesus.
Det blir inte våra behov som står överst, utan det som ligger på Guds hjärta.
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Johannes 15:7 överensstämmer med verserna i Jesaja
55:10-13 där Gud lovar att hans Ord inte ska vända tillbaka
till honom innan det har verkat det han vill: Gud lovar en
förvandling av våra liv genom sitt Ord.
Jes 55:10-11 ”Liksom regnet och snön faller från himlen och
inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den
fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så skall det
vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte
vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört
det vartill jag har sänt ut det.”
Se orden i Jes 55:13. ”Där nu törnsnår ﬁnns skall cypresser
växa upp, där nässlor står skall myrten växa upp. Detta skall bli
HERREN till ära, ett evigt tecken som inte skall utplånas.”
Törnsnår i våra liv förvandlas till cypresser och nässlor till
myrten. Hemligheten med ett rikt böneliv är att hålla sig
nära Jesus – detta är också vårt kall som kristna. Låt oss se
vad Gud kallar oss till i 1 Kor 1:9: ”Gud är trofast som har
kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre.”

Av denna vers ser vi att bönelivet är mer än handling, det är
en hållning i förhållande till Jesus Kristus. Bönelivet präglas
av denna fråga: Har vi gemenskap med Jesus?
Gud har gett oss bönen som en möjlighet till att förändra
situationer och omständigheter. I Open Doors har vi sett
böneaktioner som har förändrat länder och situationer. Från
1991 till 2001 bad kristna över hela världen tillsammans i
böneaktionen för den muslimska världen att muslimerna
skulle få ett starkt möte med Jesus. Under de åren som böneaktionen pågick kom ﬂer muslimer till tro på Jesus än vad
som hade skett de senaste 1400 åren. Gud är mäktig och han
uppmanar oss att be. Någon har sagt att det kommer inte
an på hur vi ber utan vem vi ber till. Vi ber nämligen till en
levande Gud, en som har all makt i himmel och på jord.
Uppmaningen kommer från Fil 4:6-7: ”Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom
åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus
Jesus.”
Genom bönen ger Gud oss något som ingen annan kan ge:
FRID i hjärta och tanke så att vi kan höra och lyda hans röst
i en värld som så väl behöver Gud.
Text: Ole Lilleheim, Åbne Döre, Norge
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Frågorna
Vad är bön för dig?
Bön är för mig att tala med Gud, men det är inte en envägskonversation, Gud talar också till mig genom bönen.
Bön är för mig en ”process” som pågår hela dagen.
Kan man be om vad man vill?
Ja, det kan man. Se vad som står i Joh 15:7 ” Om ni förblir i
mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få
det.” Många människor säger att vi inte kan förkunna detta,
för vad skulle inte kristna människor be om, nya bilar, ﬁna
hus, ett gott rikt liv etc.?
Men bakgrunden till bönen som vi uppmanas att be ligger
i det Jesus säger i början av versen.
När vi är i Jesus och förblir i hans ord kommer vi som
människor att bli förvandlade av hans närhet och hans ord.
Gud lovar i Jes 55 att hans ord inte ska vända tillbaka till
honom innan det har verkat det han sände ut det till att göra,
nämligen att förvandla våra hjärtan och våra liv. Det leder
till att det är inte vi som blir centrum i vår bön utan det som
ligger på Jesu hjärta.
”Bön förändrar inte Gud, men den som ber.”
Har du någon erfarenhet av förbön?
Jag upplevde genom min hustrus sjukdom att det är fantastiskt att vara föremål för förbön. Även om sjukdomen ledde
till att min hustru dog så upplevde vi båda en stor frid mitt
i det svåra. Vi upplevde att bli burna på bönens vingar genom fyra månade och efteråt har vi också upplevt en frid som
övergår allt förstånd, även om vi inte förstår alltsamman.

REPORTAGE

Konfalägret Åsljunga 2012
Att denna sommaren har fått vara något alldeles extra
är vi nog många som kan hålla med om. Jag menar, det
är inte varje dag som man får vakna av tjejer som skriker
för att kunna hinna duscha innan morgonbönen och får
somna till skönsång av härliga ledare...
Jag heter Linnea Kristiansson och har haft den stora
förmånen att få vara en av de två faddrarna som varit på
konfalägret i Åsljunga 2012. Med sex stycken ledare, en
assistent, två faddrar och 29 konﬁrmander har vi tillsammans fått tillbringa tre härliga veckor på EFS-gården i
Åsljunga.
Dagarna har innehållit aktiviteter, mat, bad i sjön, mat,
morgonbön, middagsbön och andakter av alla dess slag.
Vi har som sagt ätit mycket och maten har varit mycket
god, men vi har gjort väldigt mycket annat också.
Detta är alltså min andra sommar som jag får tillbringa
i Åsljunga och det har varit otroligt roligt. Det är något

speciellt med att få vara nästan 40 st vuxna och ungdomar och möta Jesus i allt man gör. Man ﬁnner en god
gemenskap.
Det är svårt att säga vad det bästa har varit men för mig
har det nog varit det att man har fått betyda något för
människor och att man har fått dela en gemenskap som
man inte hittar någon annanstans.
Nu vill jag bara tacka alla som gjort detta läger så bra
och peppa speciellt alla konﬁrmander att åka på läger och
fortsätta att gå i kyrkan. Det är nog det lättaste sättet att
ﬁnna en liknande gemenskap som vi ﬁck på vårt läger.
Vi ses där!
Linnea Kristiansson, lägerfadder

Hösten 2012
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Retreat

Hur gör du för att hämta ny kraft? Vart tog
själen vägen? Retreat är en möjlighet att
under en eller några dagar leva i avskildhet och stillhet. Det är ett tillfälle att hinna
�����������������������������������������������
det som är viktigt i livet.

EFS-Möllebackskyrkan
Stenbräckagården

Projekttjänst 25 %
EFS-kyrkan på Råå söker dig
som brinner för barn, ungdom och
kristen tro.
Tjänstens varaktighet:
längst t.o.m. våren 2013, ev. längre.
En kristen bekännelse förväntas.
Tjänsten kan kombineras med t.ex.
studier och arbetsbeskrivningen
formas tillsammans med sökanden.
Gärna ett musikintresse.

Karlskrona Stadsförsamling

Retreat
Stenbräckagården, Tjurkö
21–22 september 2012
Anmälan senast
den 1 september.
Begränsat antal platser!
För frågor och anmälan kontakta
Glenn Sjöberg.
Telefon: 0455-131 38,
073-8040318.
E-post:
glenn.sjoberg@efssyd.org
Ange om behov ﬁnns av specialkost.

Intresseanmälan skickas till adress:
Råå Missionsförening, Missionsg. 8
252 70 Råå
Frågor kan ställas till vår pastor
Robert Södertun 0701-835550.

www.efskyrkanraa.se
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VITTNESBÖRD

Vem säger ni att jag är?
Gud frågade sina lärjungar, ”vem säger ni att jag är?”
Tänk om Han säger samma sak till oss, ”vem säger du att
jag är, Ida?” Han verkar mån om att vi vet vem Han är.
Jag tror att det bara ﬁnns en Gud, men jag tror att det
kan ﬁnnas ungefär lika många bilder av Gud som det ﬁnns
människor, mer eller mindre riktiga.
Jag har alltid haft en tro på en god och kärleksfull Gud.
Jag är uppvuxen i en kristen familj och tron har för det
mesta varit en självklarhet. Han ﬁnns ju, så är det bara!
Ändå tror jag inte på samma Gud idag, eller jo, samma
Gud är det ju, men min bild av honom har förändrats.
Jag tror ingen människa har en 100% riktig bild av Gud.
Han är alltid större än vi kan ta in med vårt intellekt, känna och erfara. Ibland tror jag att våra bilder av Gud, som
vi kanske inte alltid själva vet hur vi har fått, kan vara ett
hinder för oss i vår relation med Honom. Det har den
stundtals varit för mig…
Som tonåring var jag en ganska osäker person, jag var
rädd för situationer som jag inte kände mig trygg i eller
sammanhang där jag förväntades ta plats. Jag gillade inte
att prata inför folk och gjorde det bara om jag var väl förberedd. Jag tyckte inte om att jag kände som jag gjorde för
det var verkligen ett handikapp, men jag ville inte heller
förändras för det innebar ju att jag skulle behöva utsätta
mig för min rädsla. Jag försökte helt enkelt acceptera att
”sån här” är jag.
När jag gick på bibelskola efter gymnasiet så började
Gud jobba med mig och jag ﬁck brottas en hel del med
min gudsbild och jag insåg till min förvåning att jag faktiskt var lite rädd för Gud! Jag var rädd att om jag gav
Honom allt, så skulle Han kalla mig till att bli präst eller
nåt annat superläskigt yrke. På något sätt så inbillade jag
mig att det jag allra minst ville, det ville Gud att jag skulle
göra. Åtminstone så fanns ju risken att Han skulle vilja
det. Så här i efterhand kan jag inte förstå hur jag kunde tro
på en sån Gud, Han låter snarare ond än god. En Gud som
njuter av att skicka mig dit jag inte vill. Men nånstans var
jag ändå så ”from” att jag visste att om Gud sa något till
mig då måste jag lyda. Därför höll jag fast i min rädsla, allt
annat kunde Han få men inte den. Det var mer bekvämt
att hålla Honom på avstånd, att ge Honom halva handen
och sätta upp gränser för vad Han ﬁck göra och inte göra.
I själva verket så sa jag att jag vet bäst Gud, jag vet vad Du
har i kikaren, men jag ”trivs” bättre här, i min bundenhet,
jag vill inte se vad det innebär att leva i Din frihet. Jag
plågas hellre av min rädsla än låter Dig förvandla mig. Nu
överdriver jag lite, även om det faktiskt ligger en del sanning i det. Det här var en nödvändig brottning i min tro.
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När det gick upp för mig vilken konstig bild jag haft
av Gud ﬁck jag erkänna och göra upp med den. Jag ﬁck
kapitulera på nytt, men den här gången ﬁck Gud även
tillgång till min rädsla som jag hållit så hårt om. Där och
då gjorde Gud nåt nytt i mig.
Jag tror inte längre att Gud vill att jag ska bli präst,
istället tänker jag att Gud ofta samverkar med vår längtan. Men skulle Han vilja det så vet jag att Han hjälper
mig på den vägen och ger mig en längtan i den riktningen. ”Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft”
Fil 4:13.
Jag visste att Gud älskade mig med mitt förstånd, men
problemet låg nog i att jag inte helt kunde ta in det eller tillåta Honom att göra det. Hans kärlek fördriver all
rädsla står det i 1 Joh. Jag tror att det är först när vi
förstår Hans kärlek som vi helt kan vara trygga i att Han
är att lita på. Jag gjorde ett val och bestämde mig för att
Gud var att lita på och övade mig i att ta in Hans kärlek.
Jag upplevde så småningom en ny inre trygghet som jag
tror var frukten av det. Gud vill ha hela oss, vår vardag,
vår rädsla, vår längtan och våra förhoppningar. Jag tror
Han längtar efter din ärlighet, ditt hjärta!!
Hur ser din gudsbild ut? Jag tror det är viktigt att fundera över hur väl våra bilder skildrar verkligheten, alltså
Gud. Vågar du falla helt i Hans famn? Om inte, vad är
du mest rädd för ska hända om du gör det? Den enda
risk du tar är att du drunknar i Honom, i Hans kärlek,
att Han fyller dig med sin kraft!!
”Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan” står
det i 1 Pet 3:15. Vad är bästa sättet att vårda min bild av
Honom? Kan det vara att leva i Hans närhet? Kom ihåg
att vi är kallade till ett liv i frihet, med Honom. Jag vet
inte mycket om framtiden, men jag vet att jag kan va
trygg om jag möter den med Honom!
Det kristna livet är på ett sätt en paradox. Det handlar om att söka Gud, och när man hittat Honom om att
fortsätta söka Honom. Där är jag nu, jag har mött Hans
kärlek och vill ha mer av Honom. Gud har lovat i Bibeln
att när vi närmar oss Honom så ska Han närma sig oss!
Det är ett löfte! Det ﬁnns verkligen inga gränser för hur
nära Gud du kan komma, däremot ﬁnns det hinder som vi
ofta själva skapar. Låt inte din
gudsbild bli ett hinder! Våga
vara ärlig med Gud om hur din
bild av Honom ser ut och fråga
hur väl den stämmer, ﬁnns det
något Han vill visa dig?
Ida Rubin, Ängelholm

NYFIKEN PÅ

Simon Knutsson

Berätta något om vem du är, var du växt upp,
familj etc.
Ja, mitt namn är Simon Knutsson, född 1990. Jag kommer ifrån sprickan mellan Ängelholm och Helsingborg,
nämligen Strövelstorp. Nu läser jag praktisk ﬁlosoﬁ och
juridik i Lund där jag också bor.
Jag växte upp mina först medvetna år i byn Ausås där
jag och min familj levde i prästgården eftersom min pappa var präst i Ausås. Kyrkan har således alltid funnits tillhands för min del och min barndom ser jag med glädje
tillbaka på även om det fanns både fördelar och nackdelar
med att växa upp som byns prästbarn.
Har du varit med i något kristet barn och ungdomsarbete?
Som barn ﬁck jag en tämligen svenskkyrklig uppväxt,
men mina föräldrar skickade ﬂitigt iväg mig på både
barnläger inom EFS och ELM. Efter att jag konﬁrmerats
på EFS-gården i Åsjunga 2005 gick jag några gånger till
ungdomsgruppen på Metallgatan i Ängelholm. Som den
fromme femtonåring jag var, bestämde jag mig snabbt för
att det var ett sammanhang jag inte ville ﬁnnas i. Det var
helt enkelt för icke-coolt för coola mig. Mitt i vevan av
mitt genomtänkta beslut ﬁck jag en förfrågan av några
vänner i ungdomsgruppen - De ville att jag skulle vara

med och spexa på en nysatsning ungdomsgruppen höll på
med, nämligen ”alternativ kväll”. Detta kunde jag i och
för sig tänka mig, det verkade ju roligt. Sedan dess har jag
varit engagerad i EFS ungdomsarbete, främst på Metallgatan i Ängelholm men också runt om i distriktet. Jag har
bland annat varit engagerad som: barnledare, lightledare
(tonårsgrupp), ungdomsledare, lovsångsledare, dansare,
konfafadder, konﬁrmandledare, KRIK - ledare och styrelseledamot etc, etc.
Hur har tron på Jesus växt fram hos dig?
Oj. Bra fråga. Jag kan stundtals dessvärre ha svårt att
göra en distinktion mellan tron på Jesus och min förståelse för/av Jesus. Barnatron var som hos många väldigt
stark för mig och det är kanske den man fortfarande letar efter. Jag tror tron alltid funnits där tillsammans med
mitt tvivel. Jag har inga mystiska Gudsupplevelser att se
tillbaka på som avstamp i tron. För mig har den kristna
gemenskapen och det kyrkliga engagemanget i vardagen
varit viktigt. Mitt eget konﬁrmandläger var av vikt, men
framförallt att vara ledare på konﬁrmandläger har betytt
mycket för mig. Att leva tillsammans med konﬁrmander,
lyssna på deras frågeställningar och se dem växa i tron har
gjort Guds närvaro och kärlek tydlig för mig.
År 2010/2011 ﬁck jag förmånen att gå på Credoakade-
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min i Stockholm och genom det har tron för mig blivit
mer naturlig. Credoakademin fokuserar mycket på apologetik och religionsﬁlosoﬁ och således har jag fått viss förståelse och engagemang för den kristna trons rimlighet.
Intresse utanför kyrkan?
Jag är en fotbollskille. Jag gillar verkligen att spela fotboll och jag gillar det mesta av den kultur som fotbollen
erbjuder. I Lund har jag även börjat spela lite rugby. Det
är något mystiskt med att ﬁnna behag i den skräck man
upplever medan man spelar rugby, men det är kul, skitkul
faktiskt! Tyvärr ligger det lite på is för tillfället eftersom
jag läser lite för mycket för att ha ett värdigt fritidsliv. Jag
läser ﬁlosoﬁ, detta i enlighet med mitt intresse för ﬁlosoﬁ
och de eviga frågorna. Det ﬁnns få saker som är så roliga
som att sitta ett gött/drygt gäng och försöka (försöka går
ju alltid) diskutera tillvaron. När jag har tid, ork, lust och
rätt sällskap samtidigt så spelar jag gärna gitarr eller åker
skateboard.
Någon förebild?
Jag har många bra förebilder, och det är tur det, det
behöver jag. Jesus är ju då given. Jesus är verkligen en
förebild även om det är otroligt svårt att vara honom lik.
På sistone har jag försökt att se tillbaka på våra kyrkofäder och ser på hur de hanterade sin samtid. Det ﬁnns
idag många som är förebilder för mig inom EFS som (om
Gud vill och skorna håller) kommer att bli mina kolleger
i höst. Förövrigt ﬁnner jag ofta sagokaraktärer som förebilder, i synnerhet i de klassiska Disneyﬁlmerna.
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Vilka två personer just nu levande, skulle du gärna vilja träffa?
Oj. Detta är en sådan fråga som man kommer på ett
bättre svar till direkt efter man svarat. Men två snabba är:
Marcus Birro och Vladimir Putin. Helst samtidigt.
Birro får kanske otjänligt mycket hyllning av oss kristna
men jag har gillat honom länge och det är ﬁnt att se hur
Gud använder en person som Marcus Birro.
Jag sympatiserar på intet sätt med Putin men jag måste
säga att jag blir imponerad av honom, han går sin egen
väg. Putin är lite som karaktären ”Gaston” i ”Skönheten
och odjuret”, man tycker han är hemsk samtidigt som
man blir lite imponerad av hans övertygelse och hans
ovillkorliga handlingskraft för att nå dit.
Vad förväntar du dig av arbetet som distriktskonsulent?
Jag förväntar mig ett utmanande och givande jobb. Att
få se Gud verka i barns och ungdomars liv är en stor önskan. I och med det stora ansvarsområdet är jag övertygad
om att tjänsten inbegriper vissa mått av oro och irritation
men det gör mig nog gott. Om jag har förstått tjänsten
rätt så anpassas tjänsten en hel del efter sin naturliga böjelse, så i dagsläget är det svårt att säga mycket mer.
Jag hoppas och ber att detta ska bli bra, och jag hoppas
och ber att ni hoppas och ber med mig.
Frågeställare: Allan Svensson
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Distriktsstyrelsen träﬀas den 31 augusti för en styrelsehelg på Sundsgårdens
folkhögskola. Under fredagen kommer
styrelsen att träﬀa Sundsgårdens styrelse
och på lördagen kommer ﬂera olika frågor att tas upp. Fortsätt gärna att be för
styrelsen. De behöver era förböner och
Guds ledning.

Den 25-26 september kommer de tre
sydligaste distrikten att ha gemensamma medarbetardagar på EFS-Gården i
Åsljunga. Margaretha och Anders Sjöberg, Stefan Holmström, Allan Svensson och Kerstin Oderhem kommer att
medverka under dessa dagar.
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Diagrammet visar inkomna gåvomedel och kostnader för föreningarna till och med månaden 2012,
i tusental kronor.
I intäkterna ingår EFS missionsföreningars föreningsbidrag, kollekter och enskilda gåvor.
Diagrammet visar inkomna gåvomedel och kostnader för föreningarna till och med månaden 2012,
I kostnaderna redovisas budgeterad kostnad för den föreningsgemensamma barn- och
i tusental kronor.
Diagrammet
visar inkomna gåvomedel och kostnader för föreningarna till och med månaden
ungdomsverksamheten.
I intäkterna ingår EFS missionsföreningars föreningsbidrag, kollekter och enskilda gåvor.
2012, i tusental kronor.
I kostnaderna redovisas budgeterad kostnad för den föreningsgemensamma barn- och
I intäkterna ingår EFS missionsföreningars föreningsbidrag, kollekter och enskilda gåvor.
ungdomsverksamheten.

I kostnaderna redovisas budgeterad kostnad för den föreningsgemensamma barn- och
ungdomsverksamheten.
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Lördagen den 13 oktober kommer vi
att ha en ordförande- och kassörsdag.
Vi kommer att vara i Lutherska Missionshuset i Hässleholm. (Lokalerna
under distriktsexpeditionen). Dagen
börjar kl 09:00 och håller på till ca.
15:00. Lars Dicander från Arbetsgivaralliansen kommer bl.a. att tala om det
arbetsgivaransvar vi som förening har
både då vi har frivilliga som arbetar i föreingen och då vi har anställda. Varmt
välkomna till denna dag! Anmälan senast 10 oktober till expeditionen.

Nästa års konﬁrmationsläger på EFSGården i Åsljunga är redan fullt men
vi har fortfarande några platser kvar på
lägret på ÅhusGården.

almanacka

även på www.efssyd.org
nr/sid

2012

Saltrelaterade arrangemang, se sidan 4
sept
8
Kick-Off ledardag, Ängelholm
21-22 Retreat, Stenbräckagården
22
Konsten att vandra tillsammans
25
Medarbetardagar på EFS-gården Åsljunga
28
OAS helg EFS Hörby
31-2/9 Sommarpunkten, Höllviksstrand

4/17

okt
5
5-7
2-7
13

5/4
4/14
5/23

5/4
5/18

Retreat Heljarödsgården
LIFE, Rosengårdskyrkan Helsingborg
Bibel- o gemenskapsvecka, Åsljunga
Ordförande- och kassörsdag, Hässleholm

nov
24 nov Retreat, Karlskrona

KALLELSE
Ordförande- och kassörsdag
13 oktober i Hässleholm
Kl. 09:00-15:00
Anmälan till exp. senast 121010

Minnes- och högtidsgåvor

Juni - Juli
Till minne av
Bertil Persson, Elsa Bengtsson och Ingegärd Magnusson
Tack för gåvorna och alla varma tankar som följer dem
Enskilda gåvor under juni 2012
EFS
8 700
Salt
6 000

Enskilda gåvor under juli 2012
EFS
9 925
Salt
1 600
Nyetablering
0
Konﬁrmand
7 580
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Vallgatan 9, 281 31 Hässleholm
Telefontid: 10 - 15, lunch 12-13
Exp. öppen: tisd, ons, tors
Telefon: 0451 – 38 80 70
Telefax: 0451 – 38 80 71
E-mail: info@efssyd.org
Hemsida: www.efssyd.org
Bankgiro: 196 - 7900
Postgiro: 3 28 67 - 4
EFS Distriktsordförande
Mats Hansson,Kramersvägen 6
217 45 Malmö, 040 - 26 44 44
Salts hemsida:www.saltsydsverige.nu
Salts bankgiro: 5275-8786
Salts distriktsordförande:
Ann Pettersson, Rörsjögatan 7 lgh 1402,
211 37 MALMÖ
0762-52 96 01
Distriktsföreståndare
Allan Svensson, 0451 – 38 80 70
epost: df@efssyd.org
Distriktsekonom
Boel Rönnblom, 0451 – 38 80 74
Distriktskonsulenter
Simon Knutsson
0451-38 80 72, 0703-38 80 64
simon.knutsson@efssyd.org
Jonas Hallabro
070 - 791 13 11
jonas.hallabro@gmail.com
Kanslist
Margareta Cada 0451 – 38 80 70
EFS-Gården, Åsljunga
Ånhultsvägen 31
286 72 Åsljunga
Tfn: 0435 – 46 00 54, 46 00 52 (fax)
Hemsida: www.efsgarden.com
E-post: info@efsgarden.com
Heljarödsgården
Farhultsvägen 383, 263 93 Höganäs
Tfn: 042 – 680 24
www.heljarodsgarden.se
Sommargården Höllviksstrand
Höllviksstrandsvägen 2
236 38 Höllviken
Tfn: sep - maj 070-2828526
jun - aug 040 – 45 12 02
www.hollviksstrand.com
Stenbräckagården, Tjurkö
370 43 Sturkö
Tfn: 070 – 654 61 85, Fax: 0455 – 460 85
E-post: info@stenbracka.k.se
Hemsida: www.stenbracka.k.se
ÅhusGården, EFS
Sigfridsvägen 5, 296 38 Åhus
Tfn: 044 – 24 00 20
E-post: kontakt@ahusgarden.se
Hemsida: www.ahusgarden.se

Posttidning B

Om adressen är felaktig
-var god sänd rätt adress tillsammans
med adressremsan till Livsluft
c/o EFS i Sydsverige, Vallgatan 9
281 31 Hässleholm

Många tecken och under skedde
bland folket genom apostlarnas
händer. Och de var alla tillsammans i Salomos pelarhall.
Av de andra vågade ingen sluta
sig till dem, men folket uppskattade dem. Och ännu ﬂer kom till tro
på Herren, en skara av både män
och kvinnor. Ja, man bar till och
med ut de sjuka på gatorna och
lade dem på bäddar och bårar, för
att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem, när han
gick förbi.
Det kom också en stor skara från
städerna runt omkring Jerusalem,
och de förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar, och alla blev botade.
Apg 5:12-16
Det var Gud som gjorde det.
Han kan göra det idag också.
Står du till förfogande?
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